Časté dotazy k projektu „Specializační vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších
farmaceutických oborů“
1. Pro koho je projekt určen?
Projekt je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších
farmaceutických oborů zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. Pro zařazení do projektu Specializační
vzdělávání v oboru nemocniční a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů, a který je spolufinancován
z ESF OPZ je, přihlásit se na vypsané vzdělávací kurzy (označené – projekt) a vyplnit Monitorovací list podpořené
osoby, který obdržíte na první vzdělávací akci, která je zařazená do projektu. Pokud by se chtěl do projektu zařadit
zájemce o obor Klinická farmacie, pak musí absolvovat nejméně 40 hodin vzdělávání v rámci společného základu.
Podmínkou pro splnění podmínek projektu, který potrvá od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021, je absolvovat minimálně 40
hod vzdělávání.
2. Jak naplnit požadovaný počet hodin (společný základ, veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství)?
Podmínkou pro splnění podmínek projektu, který potrvá od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021, je absolvovat minimálně 40
hod vzdělávání. Např. pokud máte splněný společný základ a zbývá vám na IPVZ pouze kurz - Veřejné lékárenství,
který trvá 35 hodin, pak doporučujeme ještě absolvovat kurz Management pro veřejné lékárníky, který trvá 7 hod.
Splníte tedy podmínku min 40 hod vzdělávání. Vzdělávací akce lze kombinovat ze společného základu a vlastního
specializačního vzdělávání.
Pro přehled:
Seminář legislativy - 14 hod
Novinky farmakologie/farmakoterapie - 35 hod
Neodkladná první pomoc - 14 hod
Nemocniční lékárenství - 35 hod
Veřejné lékárenství – 35 hodin
Management pro nemocniční lékárníky - 7 hod
Management pro veřejné lékárníky - 7 hod
3.

Kde získám Monitorovací list podpořené osoby?

Monitorovací list podpořené osoby (ML) obdržíte na první vzdělávací akci, která je zařazena do projektu.
Monitorovací list vyplníte, podepíšete a odevzdáte koordinátorce projektu, která bude
přítomna na začátku vzdělávacího kurzu. Na vaši žádost Vám bude Monitorovací list podpořené osoby zaslán
předem. Žádost adresujte na e-mail: navarova@ipvz.cz.
4. Lze do projektu započítat již absolvované kurzy?
Již absolvované kurzy do projektu započítat nelze.

5. Kde získám další informace k projektu?
Další informace k projektu naleznete na stránkách IPVZ: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogickapracoviste/lekarenstvi/projekt-specializacni-vzdelavani-v-oboru-nemocnicni-a-verejne-lekarenstvi-a-dalsichfarmaceutickych-oboru.
Kontaktní osobou je Ilona Navarová e-mail navarova@ipvz.cz, tel.: 271019395
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6.

Jak se do projektu přihlásím?

Podmínkou je zařazení do příslušného oboru specializačního vzděláván nejpozději do 30. 6. 2017.
Vyplněním přihlášky na kurzy vypsané v rámci projektu (na stránkách IPVZ : https://www.ipvz.cz/oipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarenstvi/vzdelavaci-akce. Kurzy označené projekt. Jedná se o kurzy,
které jsou vždy součástí příslušného vzdělávacího programu a jsou tudíž povinné.
Dále je nutné vyplnit a podepsat Monitorovací listu podpořené osoby na první vzdělávací akci.
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